
                                         بربران                        
                                 کی    کابل    په   دی   اقتدار  بربرو د           

                                 همچشمی او ترابګنی دی  یو په بل کی            

                                                    هرزورمند او  واکدار کامل  اختیار دی           

                                 ژوند په الس دڅو واکدار دیدبی وزلو            

هر خا یین  او  جاسوس  نازول کیږی                                                

په زوره  په  باطل   اړول  کیږی                                                        حق           

                                طرفداری کا    قوم ژبی څوک د څوک د           

               بی  سوادو   په   پوهانو   واکداری   کا                                           

                                را ټولول     خیرات    چی     پرونه   تر           

ګذارول                                               یا  پر  خلکو    چی    را کټ             

                                 اومفتی دی  قاضی  حاکم –اوس وزیر            

                                            بی ادب بی فرهنګ لوی غټ وحشی دی          

                              غاصبان    او   سارق    ټول   سره  یو  له           

                                جاسوسان ټول   عرب   د   او  ب پنجا  د           

                                               افغا نی  غیرت   له   یو سره  هیر  کړی          

                               زور زیاتی خپل په خوارانو کی ډیر کړی          

                                     تی  کا         دامریکی  په مټ  پر خلکو زورزیا         

                                                کا   زورواکی      ن غریبا او  خوارانو  په          

له  غرونو  ښکته    شوی   جهادیان                                             ټول          

                               شاګردان    ټول   ابلیس    د  او  انګلیس  د          

              **                                                                                             

                                 بی خبر     نه    ن  تمد     او      نړی    له          

                                                  د   پردیو       الس  پوڅی    او     نوکر         

                               روی ګردان   نه   پیشرفت   او   نهضت د         

                                رقان  نک سا با د  څوک ځمکی  د  څوک         



                                             جوړ کړل  قبرستا ن له  وطن کنډوالی او        

                                  موړ کړل  خپل   سترګی  وږی  وپه ډالر        

کی  هردلیا ن  شول                                                       چوپړ د پردیو  په         

                                 څوک دعرب څوک دالهوراوپنجابیان شول      

                                   ر نه یی وقا     نه یی حیا        نه یی شرم       

                                  ر  ښاما    کی    اریولوټم     او     چپاول        

                                   ن  دښمنا      نو نا افغا        ټولو  د     دا         

                                                                                                     رهبران  شوی  جوړ  په الس  ب پنجا د        

                                    ن  کاسه لیسا   شریف  د او  ضیا   د   دا        

                                    دا  د   دال      او   چپا تیو   مزدوران         

                                   بی همت   او   بی غیرت  سرکوزی   دا       

دا  چی   نه سا تی  وقا ر او خپل عزت                                                           

                                    ن  دیا جها او    مال   سره   یو    له    دا        

                                                 سکه   وروڼه   د  داعیش  او طا لبا ن         

                                     ر کا خطا  موره    اوله   له پالر   دوی        

                                                           د وطن    د   عمران   ټول  خرابکا ر          

                                  **                                                                               

                                                                   وطنداره   وروره   ورته   ګوری   ولی         

کوردی وران شوته ال پوه نه یی باداره                                                           

                                                                        که    زه تا  بیا  له سره  غیرت  نی فغا ا         

طرح خپل پیاده که                                                                     وروڼو سره  نورو         

                                     را ټوله  ن نا افغا  ګرځه  کور  په کور         

                                            له دروند  خوبه شاه ځلمیان  را ویښوه          

داسپک  سری له قدرته رانسکور کړی                                                             

                                   دخپل ورونو  افغانان دمټ په زور کړی        

                                            دوی  پخپله  خوښه  نه  پریږدی  قدرت        



                                   ذلت    خپل   هیڅکله       دوی   منی   نه        

                                                           دوی   د سولی    له   کاروانه   ډاریږی         

څو چی وسه یی وی   مخی  ته  خنډیږی                                                                

                                   دایر کړی   ورته  زر    خلکو  محکمی د       

          دروند سزا دی شرمښا نو ته  صادر کړی                                                  

                                   اشرارو  ټولو دی   له   خالص  کړی  ځان     

له  دی ږیرو  بی فرهنګو  ټول  بد کا رو                                                                      

                                   کړی   آبادی د   وطن    د    طرحی   نوی      

                                                              د بی وزلو  د ښه ژوند  اود ښا دی  کړی       

سره خوښی اوخوشحالی کړی                                  ( مل)ټول د      

پخپل مینځ کی محبت او ورورګلوی کړی                                                             

                                                                                                                                                           ****              
                             «مل»پوهندوی دوکتور سیدحسام                                  
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